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Este trabalho de investigação foi
realizado em seis aldeias da Meseta
Ibérica e procura contribuir para
a valorização e preservação desta
região do Douro Internacional,
rica em construção vernacular.
Um dos aspetos construtivos em
enfoque foi o tipo de argamassa de
assentamento e o tipo de argamassa
de reboco. Um mapeamento do
estado de conservação do edificado
da aldeia de Atenor e uma análise
estatística simplificada sobre os
tipos de argamassas aplicadas
nesses edifícios serão fornecidos e
servirão como exemplo de estudo
de caso. Crê-se que a informação
disponibilizada poderá ser útil para
a consciencialização da relevância
das técnicas de construção à base
de terra e para o conhecimento
do património construído, em
particular o vernacular.
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m junho de 2015, a Meseta Ibérica foi reconhecida pela UNESCO como Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta
Ibérica, sendo a segunda Reserva da Biosfera Transfronteiriça em Portugal e a 15.ª em
todo o mundo. É também a maior Reserva
da Biosfera Transfronteiriça da Europa. Este
território tem uma riqueza natural única, com
cinco parques naturais (Montesinho, Lago de
Sanabria y Alrededores, Douro Internacional,
Arribes del Duero e Vale do Tua) e dezenas
de áreas protegidas. Para além de toda a paisagem rural existente, a paisagem urbana, em
particular a sua vasta construção vernacular,
é também uma das mais-valias desta região.
Neste contexto, foi desenvolvido um projeto de investigação internacional [1] com
o objetivo principal de estudar esta região
nestas vertentes, incluindo a do património
construído. Um intenso trabalho de campo
foi desenvolvido no sentido de caracterizar
os edifícios existentes nas aldeias identificadas anteriormente. Para o efeito, também foi
criada uma ficha de levantamento específica
para este projeto, que incluía uma extensa
lista de aspetos técnicos construtivos válidos
para construção antiga como para construção moderna. Com base nos dados recolhidos durante o trabalho de campo, foi possível mapear estes aspetos técnicos por aldeia
estudada e realizar uma análise comparativa
que serviu de base como referência para o
património construído desta região.

Constatou-se que em quase todas as aldeias
estudadas existe um património vernacular
rico e que grande parte deste se encontra
praticamente intocado. Cada tipo de edifício
é um laboratório real e dispõe dos materiais
de construção originais, dos quais se destaca a terra. A terra mostra-se novamente como
sendo um material de construção tradicional
português [2, 3].
O principal objetivo deste artigo consiste em
dar enfâse a esta temática, usando para o efeito a aldeia de Atenor como estudo de caso.

edifícios e proceder a uma análise simplificada dos resultados alcançados.

ESTUDO DE CASO
– ALDEIA DE ATENOR
Atenor é uma das três aldeias escolhidas como
sendo representativas do património construído à escala de aldeia da Meseta Ibérica [1].
Também foi adotada como estudo de caso
deste artigo por ser rica em património vernacular (figura 2), onde tem havido um interesse especial na manutenção e reabilitação da
construção antiga, e onde esse trabalho tem

sido bastante criterioso e cuidadoso. Atenor
pertence ao município de Miranda do Douro,
no distrito de Bragança. Durante a realização
deste projeto de investigação, foi possível estudar 89 edifícios nesta aldeia (figura 3).

1 | Tipos de argamassa:
a) argamassa de assentamento;
b) argamassa de reboco.
2 | Interior de edifício vernacular
na aldeia de Atenor.
3 | Planta de localização dos
edifícios estudados em Atenor.

Das considerações finais deste trabalho,
importa ressalvar que existe um vasto património vernacular na Meseta Ibérica, que
muito deste está quase inalterado, que tem
materiais de construção naturais, dos quais
se destaca a terra, e que esta tanto é usada
como material de assentamento como material de revestimento.

METODOLOGIA

1a

1b
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A metodologia de trabalho adotada no trabalho de investigação subjacente a este artigo
foi dividida essencialmente em oito etapas.
Inicialmente, procedeu-se a uma revisão
bibliográfica sobre a Reserva da Biosfera
Transfronteiriça Meseta Ibérica, o seu património natural e cultural e a construção em
terra. Depois, foi feita uma seleção de seis
aldeias representativas desta região e que
seriam objeto de investigação. De seguida, realizou-se um trabalho de campo de
caraterização do património edificado destas
aldeias, considerando diferentes parâmetros,
dos quais se destacam o tipo de património,
o estado de conservação do edificado, o tipo
de argamassa de assentamento (figura 1a) e
o tipo de argamassa de reboco de fachada
(figura 1b). No contexto deste artigo, e por
simplificação, optou-se por se destacar a
aldeia de Atenor, tratando-a como um estudo
de caso. Posteriormente, e com base nos
dados recolhidos durante o trabalho de levantamento, foi possível elaborar um mapeamento do estado de conservação do edificado de
Atenor, identificar os tipos de argamassas
de assentamento e de reboco aplicadas nos
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4 | Tipo de património.
5 | Mapa de localização do
tipo de edifício construído.
6 | Estado de conservação dos
edifícios estudados em Atenor.
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CARACTERIZAÇÃO DO
PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO
DA ALDEIA DE ATENOR
No que à caracterização do património construído diz respeito, foram considerados como
aspetos principais o tipo de património e o
seu estado de conservação.
Foram identificados os seguintes tipos de património construído: contemporâneo, classificado,
popular e vernáculo. Com base no levantamento realizado durante o trabalho de campo verificou-se que metade dos edifícios estudados nesta aldeia são do tipo vernáculo (50 %) e a outra
metade corresponde a edifícios do tipo popular
(42 %), contemporâneo (6 %) e património classificado (2 %). Estes resultados estão vertidos
no gráfico da figura 4. Por sua vez, para complementar esta informação, a localização destes
tipos de edifícios está identificada na figura 5.
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Relativamente ao estado de conservação do
edificado, foram considerados oitos cenários
distintos: original em bom estado, original em
mau estado habitável, ruína, alterado, novo,
reabilitado, ampliado e em construção. Tendo
como base os dados recolhidos durante os
trabalhos de levantamento, foi possível elaborar o gráfico da figura 6 e o mapa da figura 7.
Da análise do gráfico da figura 6, conclui-se
que existe uma percentagem significativa
de construção original em bom estado de
conservação (34 %) e de construção original em mau estado de conservação (25 %).
Esta informação indica que mais de metade dos edifícios estudados nesta aldeia são
antigos e encontram-se no seu formato original. Outro aspeto importante é referente
à realidade da reabilitação do património
construído que já é expressiva nesta aldeia
pois 11 % dos edifícios já foram reabilitados. Por forma a complementar esta informação, o mapa da figura 7 permite observar a localização dos edifícios em função
do seu estado de conservação.
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ARGAMASSAS DE ATENOR
Em relação a argamassas de assentamento
utilizadas nos edifícios de Atenor foram consideradas as possibilidades de argamassa
cimentícia, argamassa de terra e cal e junta

seca. Constatou-se que ainda é expressiva
a situação de argamassa de assentamento
à base de terra (figura 8), o que é coerente com os resultados expostos nas secções
anteriores.

7 | Mapa de localização dos edifícios
em função do seu estado de
conservação.
8 | Tipos de argamassa de
assentamento na aldeia de Atenor.
9 | Tipos de acabamento de fachada
dos edifícios em Atenor.

No que respeita ao tipo de acabamento das
fachadas dos edifícios existentes em Atenor,
foram detetados diferentes cenários construtivos, tais como reboco de terra, reboco de
cal, reboco de cimento, pedra à vista, tijolo à
vista e azulejo (figura 9).
Em face dos dados recolhidos, observa-se
que, em termos de acabamento das fachadas dos edifícios de Atenor, a solução de reboco de cimento é a mais frequente (47 %),
seguida da solução de pedra à (34 % dos

7

Cimento

casos). O reboco de cal (10 %) e o reboco
de terra (6 %) representam uma parcela pouco significativa dos tipos de acabamento de
fachada utilizados. Contudo, esta informação
confirma a tradição de aplicação de rebocos
à base de terra na Meseta Ibérica. Esta informação ainda se torna mais expressiva se
levarmos em conta que na solução de acabamento de fachada do tipo pedra à vista também é possível observar terra, caso tenha
sido este o material de assentamento usado.

Junta seca

Terra e Cal

45%
54%

1%

CONCLUSÕES
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A Meseta Ibérica apresenta um vasto e rico
património construído vernacular, muito dele
intocável e no estado original de construção.
A terra surge como material de assentamento
e de reboco. Alguns trabalhos de reabilitação
mostram o cuidado em manter esta prática
construtiva tradicional. A aldeia de Atenor é
um dos exemplos de boas práticas de reabilitação em ambiente rural.
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